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GABRIELLE ROTH 
Jedna z najbardziej charyzmatycznych głosów sugestywnych, pełny 
namiętności w codzienności, duchowości, Gabrielle Roth nauczyła się swo-
jej filozofii, praktyka i perpektywa życia jako rytmicznego  
i kreatywnych doświadczeń w artystycznej, edukacyjnej leczniczego  
kontekstu na świecie poprzez ruch katartyczny i rytualny teatr warsztaty  
i performance. Jej praca prowadzi tysiące ludzi w podróż poprzez fizyczna  
i emocjonalną bezczynność wolności doznań ekstazy, z tyrani nużącego ego 
umysłu do pustki wyciszenia
Fala jest formą medytacji rozwinięto przez Gabrielle Roth bazując na  
5 powszechnych rytmach, ktorę płyną przez nasze życie: strumień, staca�o, 
chaos, liryka i wyciszenie

BONES / Gabrielle Roth & The Mirrors  
AQ 2050 ISBN: 3-88848-250-X
Hymny do świętych dusz zwierząt,  
z pojedynczym utworem wprowadzającym 
do 5Rytmów
Czas trwania 43:40 min

INITIATION / Gabrielle Roth & The Mirrors 
AQ 2051 ISBN: 3-88848-251-8
Płyta jest mapą, która może poprowadzić Cię 
z obojętności do ekstazy, jeśli tylko poddasz 
się jej rytmom.
Pierwsza część przenosi na w obszar pięciu 
rytmów, druga jest wprowadzeniem każdej 
części ciała do medytacji (Body Jazz), która 
kończy się włąściwą medytacją (Ini�a�on). 
Wprowadź medytację do swojego 
codziennego życia i poczuj moc płynącą z 
pełnego energii ciała i wyciszonego umysłu .
Czas trwania 47:52 min

RITUAL / Gabrielle Roth & The Mirrors 
AQ 2052 ISBN: 3-88848-252-6
„Kruk nuci jej pieśń, serce bije wbrew 
wiatrowi, a ziemia tańczy…..
Zaduma nad wyciszeniem i przepływem 
energii. Inspiruje i relaxuje. Płyta idealna do 
medytacji, masażu, jogi, a także tańca.
Czas trwania 44:41 min

TOTEM / Gabrielle Roth & The Mirrors
AQ 2053 ISBN: 3-88848-253-4
Starożytne i nowoczesne światy zjednoczone 
w pierwotną, rytualną perkusną tance-dance 
muzykę idealną do tańca i słuchania. Album 
cechuje niepowtarzalna mieszanka talentu 
muzyków inspirowanych poprzez ducha 
ekstazy, przeplatających niezwykłe rytmy 
perkusji, syntezatorów i fletu tworzących 
muzykę dla duszy. Płyta stała się tajemnym 
klasykiem od razu po pojawieniu się 
na rynku i nieprzerwanie jest jedną z 
najbardziej popularnych płyt Gabrielle Roth.
Czas trwania 52:54 min

WAVES / Gabrielle Roth & The Mirrors
AQ 2055 ISBN: 3-88848-255-0
Album pełen energii, skupiający się na 
rytmach staccato i chaosu, szamańska 
podróż do innych części siebie.  
Intensywne i pierwotne rytmy perkusyjne.
Czas trwania 44:03 min

TRANCE / Gabrielle Roth & The Mirrors
AQ 2061 ISBN: 3-88848-261-5
Trzy piosenki wprowadzające do „Pięciu 
rytmów” (5Rythms™), składających się ze 
wspaniałej mieszanki egzotycznych rytmów. 
Album ten integruje duszę z ciałem, ciało  
z rytmem, a rytm z brzuchem. Występujący 
artyści są wirtuozami didgeridoo  
GARY THOMAS i mistrz recytacji mantr JAI 
UTTAL.  
Czas trwania 48:42 min



(Muzyka plemienna, która cię poruszy)

LUNA / Gabrielle Roth & The Mirrors
AQ 2063 ISBN: 3-88848-263-1
Rytmiczne piękno oferujące przepełnione 
głębią utwory, odwołujące się do kobiecych 
tajemnic ze szczególnym akcentem na 
przepływ rytmu. W albumie przeplata 
się muzyka skrzypiec, syntetyzatorów, 
gitar basowych i harf, składających się w 
całość z dopełniającymi wokalami, a także 
wspaniałymi elementami perkusyjnymi. 
Gościnnie występuje GARY THOMAS i jego 
kojący dzwięk didgeridoo. Płyta nominowana 
do nagrody „INDIE AWARD”
Czas trwania 41:43 min

TONGUES / Gabrielle Roth & The Mirrors
AQ 2064 ISBN: 3-88848-264-X
Optymistyczna podróż poprzez duchowe 
dźwięki perkusyjne i inne instrumenty, oraz 
śpiew (JAI UTTAL). Magiczna kombinacja 
nowoczesnych i tradycyjnych dźwięków 
Środkowego Wschodu, Południowej 
Ameryki, Afryki i Nowego Jorku.
Czas trwania 41:43 min

ZONE UNKNOWN / Gabrielle Roth & The Mirrors
AQ 2070 ISBN: 3-88848-270-4
Wspaniałą muzyka taneczna – pełna wigoru, 
energetyzujący album w rytmie staccato i 
chaosu. Muzyka bębnów i perkusji nadająca 
taneczny rytm z delikatnym uzupełnieniem 
instrumentów elektronicznych (bas, syntezatory, 
muzyka elektroniczna) tworząca hipnotyczne 
brzmienie.
Czas trwania 43:12 min

TRIBE / Gabrielle Roth & The Mirrors
AQ 2073 ISBN: 3-88848-273-9
Pierwszy utwór, „Tsunami” charakterystyczny 
dla sławnego systemu 5 Rytmów Gabriell, 
składający się z 27 minut muzyki tanecznej, 
umożliwiającej słuchającym delikatne, 
nieprzerwane przejście przez kolejne etapy 
energetyczne. Drugi utwór, „Talking S�cks” 
jest 14 minutową kompilacją solowych 
utworów siedmiu różnych muzyków, 
odgrywających swe interpretacje na 
różnorodnych instrumentach perkusyjnych
Czas trwania 41:52 min

BARDO / Gabrielle Roth & The Mirrors
AQ 2076 ISBN: 3-88848-276-3
Owoc współpracy Gabrielle Roth z 
Borysem Grabenshikovem. Bardo – pełne 
ekstatycznego tańca i muzyki Trance. 
Muzyka Borysa Grebenshiko wypływa z 
głębi i przepełniona mistycyzmem. BARDO 
jest hipnotyczną podróżą wyzwalającą 
samoświadomość prowadzącą nas 
do szczęścia. Dogłębnie poruszająca, 
hipnotyczna, muzyka jak żadna inna.
Czas trwania 43:15 min

REFUGE / Gabrielle Roth & The Mirrors
AQ 2072 ISBN: 3-88848-272-0
Dźwięki świata, muzyka GABRIELLE ROTH & 
THE MIRRORS, Buddyjskie pieśni z Tybetu 
śpiewane przez legendarnego rosyjskiego 
solistę rockowego, Borysa Grebenshikov. 
To wszystko znajdziesz na płycie REFUGE, 
idealnej do przepływu (flowing), masażu, 
medytacji i jogi.
Czas trwania 51:39 min



STILL CHILLIN’ / Gabrielle Roth & The Mirrors
AQ 12085 ISBN: 3-88848-285-2
Dziewiętnaste wydanie Gabrielle Roth & The Mirrors to niezapomniane, transcen-
dentne wrażenia, zawierające w sobie najpogodniejsze utwory z kolekcji 5 Rytmów™ 
Gabrieli Roth. Niezwykła mieszanka prastarych dźwięków (pieśni, murmurando, 
ludowe bębny) z nowymi milenijnymi elektronicznymi dźwiękami (najnowocześniejsze 
syntezatory, sample, loopy). Urok uwodzicielskich, stymulujących duszę rytmów jest 
tajemniczy, a zarazem prawdziwy.
Czas trwania: 49:02 min

SHAKTI / V. A.
(Gabrielle Roth, Jai U�al, Cloe Goodchild, DJ Sheb i Sabbah, Bhagavan Das)
AQ 2079 ISBN: 3-88848-279-8
„Każda piosenka jest idealnym sposobem osiągnięcia wewnętrznego spokoju 
ducha poprzez bogate rytmy i wspaniałe wokale… pełen radości taniec wgląd 
serca pełnego współczucia” – PJ Bigosik – krytyk
Czas trwania 50:02 min.



składanki

ENDLESS WAVE Vol. 1 / Gabrielle Roth &
The Mirrors 
AQ 2066 ISBN: 3-88848-266-6
Pierwsza część jest ścieżką dźwiękową z 
niezwykłego materiału wideo THE WAVE 
(Fala) autorstwa Gabrielle. Autorka prowadzi 
nas swym głosem poprzez poszczególne 
części ciała i 5 Rytmów ™. Druga połowa jest 
poświęcona swobodnej podróży poprzez 
części ciała i 5 Rytmów™ w rytmie gorącej, 
perkusyjnej muzyki, bez instrukcji słownych 
autorki.
Czas trwania 60:05 min

ENDLESS WAVE Vol. 2 / Gabrielle Roth &
The Mirrors
AQ 2075 ISBN: 3-88848-275-5
Przygotuj się na kolejną Falę pełnego energii 
tańca i muzyki, która uwolni twe ciało, 
a razem z nim umysł. Płyta jest ścieżką 
dźwiękową z filmów The Power Wave (Fala 
mocy) i The Inner Wave (Wewnętrzna fala), 
na której możemy znaleźć zadziwiającą 
gimnastykę wokalną MINDY JOSTYN 
i CATHERINE RUSSELL – połączenie 
energicznej muzyki perkusyjnej i kobiecego 
śpiewu jest niesamowite! Na płycie można 
również znaleźć utwory taki muzyków jak: 
GLEN VELEZ, SANGA OF THE VALLEY, CYRO 
BAPTISTA, ROCKY BRYANT. 
Czas trwania 56:08 min

STILLPOINT / Gabrielle Roth & The Mirrors
AQ 2067 yISBN: 3-88848-267-4
Składanka poświęcona wcześniejszym utworom 
Gabriel dotyczących jednego rytmu s�llness, 
który pomaga słuchającym wewnętrzną 
cichą przestrzeń, gdzie spoczywa prawdziwa 
moc. Na płycie możmy usłyszeć dźwięki fletu, 
instrumentów klawiszowych, syntezatorów, 
wiolonczeli, instrumentów perkusyjnych jak 
również bezsłownych części wokalnych.
Płyta idealna do masażu, medytacji i Jogi.
Czas trwania 49:55 min

YOGAFIT - Music for Slow Yoga Vol. 1
Gabrielle Roth & The Mirrors
AQ 2077 ISBN: 3-88848-277-1
Gładko płynące rytmy giętkie, pełne 
wdzięku, prowadzące rozluźniające duszę i 
rozciągające ciało – dokładnie jak assany w 
Jodze. Ten 65 minutowy program nada rytm 
prawdziwie budujących zajęć Jogi. Music for 
Slow Flow Yoga powstał dzięki połączeniu 
systemu treningowego YogaFit z muzyką 
najlepiej sprzedającego się Ethno-trance 
zespołu GABRIELLE ROTH & THE MIRRORS. 
Specjalnie dobrane utwory są idealne dla 
zestrajania oddechu i ciała, umożliwiając 
ćwiczącym dogłębne przeanalizowanie 
każdego ruchu. Wydłużone przejscia 
muzyczne, falujące rytmy i wspaniale 
przygotowane aranżacje wspomagają 
powolne przejścia pomiędzy assanami, 
figurami praktycznie we wszystkich 
odmianach Jogi. 
Czas trwania 65:22 min

YOGAFIT - Music for Slow Yoga Vol. 2
Gabrielle Roth & The Mirrors
AQ 2078 ISBN: 3-88848-278-X
Kompilacja utworów pochodzących z 
najlepiej sprzedających się albumów 
Gabriell, Trance, Luna, Bones, Tribe i Bardo. 
13 utworów idealnych podczas masażu, 
medytacji i tantry jak również dla zwykłej 
przyjemności słuchania.
Czas trwania 64:34 min

SUNDARI - A Jivamuk� Yoga Class 
AQ 2074 ISBN: 3-88848-274-7
Kompilacja muzyki GABRIELLE ROTH & 
THE MIRRORS (a także Jai U�al I Chloe 
Goodchild), która wprowadzi cię w rytm 
zajęć Jogi „Jivamuk�” zawierających 21 figur 
dopasowanych do muzyki. Płyta idealna do 
słuchania, masażu, medytacji.
Czas trwania 62:22 min

muzyka do ćwiczeń jogi



misy tybetańskie

TOUCH OF SILENCE / Klaus Wiese
AQ 9315 ISBN: 3-88848-931-8
KLAUS WIESE jest postrzegany jako wielki mistrz Śpiewających Tybetańskich Mis. Nowe wydanie 
jest potwierdzeniem jego nadzwyczajnej sztuki, empa�i i jego duchowości. Ciężko sobie wyobrazić 
jak wiele trudu jest potrzebne, aby wydać taką płytę: KLAUS WIESE wybrał spośród ponad 50 
różnorakich tybetańskich mis te, które najlepiej ze sobą współgrają. Następnym krokiem były 
wielogodzinne przygotowania mające na celu jak najwłaściwsze umiejscowienie mikrofonów, tak 
aby harmonię wibracji wszystkich mis. Nagrywanie materiału do płyty miało miejsce po północy i 
trwało prawie 70 godzin, aż do pełnego zadowolenia KLAUSA WIESE. Teraz z dumą przedstawiamy 
państwu jedną z nielicznych najczystszych płyt CD z Medytacjami Śpiewających Tybetańskich 
Mis, płytę trwającą prawie 60 minut, w jednej części, nagranej na żywo, bez studyjnych edycji. 
Prawdziwy kamień milowy dla wszystkich poważnie traktujących medytację. 
Czas trwania: 55:10 min.

EL-HADRA (the Mys�c Dance) / Klaus Wiese, Ted de Jong, Mathias Grassow 
AQ 0094 ISBN: 3-88848-094-9
El-Hadra jest rytmiczną Trance-Medytacją Sufich. Nagrana w rytmicznym trance stylu zgodnie 
z mistyczną tradycją Sufich…niebosiężne śpiewy i lekko pulsujące table dopełniane lekkimi 
dźwiękami cytry. Rytm muzyki zrównuje się z oddechem i biciem serca. Prowadzi to do FANA 
– oddania wszechmocy Allaha. KLAUS WIESE (cytra),TED de JONG (tabla) i MATHIAS GRASSOW 
(keyboard)powolnie zwiększają natężenie i intensyfikują swoją muzykę światowej klasy, tworząc 
53 minutowy majstersztyk bez przerw wirującej ekstazy. Jeden z bestsellerów z dyskografii 
Aquarius’a. Płyta szczególnie polecana przez GABRIELLE ROTH.
Czas trwania: 52:57 min.



boska energia kobiecości

SONGS OF COMPASSION / Sonia Loinsworth AQ 12089 ISBN: 978-3-86722-089-7
Nie jest możliwe opisanie słowami efektu brzmienia wspaniałego głosu Soni Loinsworth. 
Gdy śpiewa staje się jednością ze swoim wyższym ja i tworzy doskonałą atmosferę 
oddania i 
Czas trwania: 50:32 min.

NATIVE SONGS / Sha AQ 0072 ISBN: 3-88848-072-8
Rytualne pieśni i chants rdzennych plemion Ameryki, a także duchowe 
pieśni pochodzące z Brazylii, Afryki, Izraela i Finlandii. Sabine Bunschu 
i Margie Sackl są profesjonalnymi śpiewaczkami i nauczycielami 
instrumentów perkusyjnych i TaKeTiNa. W swych utworach wykorzystują 
takie instrumenty jak: Beribau, Frame drum, Darbuka, Konga, Table, 
Udu, a także wiele innych instrumentów perkusyjnych. Prastare pieśni 
wywodzące się z wielu kultur, zachęcające do wspólnego śpiewania.
Czas trwania: 55:12 min.

THIS DEWDROP WORLD / Survana AQ 12108 ISBN: 3-88848-108-2
Płyta “Dewdrop World” jest delikatną muzyczną afirmacją piękna życia. Świat 
instrumentów składający się z dźwięków kora(Ravi), skrzypiec i tabla uzupełnianych 
wspaniałymi ragabased wokalami Suvarny. Album przeznaczony jest dla osób dążących do 
przebudzenia. Muzyka, która natychmiastowo rozbudza serce i duszę słuchających. 
Czas trwania: 53:42 min.

RUDRAKSHA / Poumi AQ 0088 ISBN: 3-88848-388-3
Niniejsze nagrania Sanskryt mantr są śpiewane z głębokim zrozumieniem 
duchowego znaczenia. Pomagają słuchaczowi otworzyć swoją własną 
głębię. Tradycyjna pieśń “OM Namaha Shiva” jest śpiewana jako prośba 
o boską energię, jak i ku czci. POUMI posiada śpiewające ciało i tańczący 
głos. Córka śpiewaka operowego, podróżująca po Azji tworząc most 
pomiędzy dwoma różnymi kulturami. 
Czas trwania: 75:20 min.



tajemniczy głos

Niezwykły głos NHANDY DEVI narodził się z wewnętrznego 
sensu istnienia.. Jej wokalizy są uczuciami, nie  
opisywanymi słowami żadnego ze znanych nam języków, są 
raczej głębokim połączeniem duchowym i doświadczeniem 
wypływającym z siły poddania się, wykroczenia poza 
ograniczoną osobowość ego i łączące nas z naszą prawdziwą 
naturą. 

Ta muzyka stwarza przestrzeń wyciszenia i wewnętrznego 
pokoju. 

BRIDGE TO ISIS / Nhanda Devi
AQ 0090 ISBN: 3-88848-090-6
Naturalne pieśni, wypływające z boskości, uzupełnione brzmieniem 
keyboardu i perkusji tworząc medytacyjny rytm. Nhanda Devi oczarowuje 
swoim „boskim” głosem jeszcze bardziej poruszająco i melodyjnie niż 
w swojej płycie a cappella „Chants from ISIS”. Boski nastrój wypływa z 
tych kompozycji. Połącz się ze starożytną kobiecą boskością. Finalistka 
Amerykańskiego konkursu „New Age Voice Award”
Czas trwania: 56:37 min.

CHANTS FROM ISIS / Nhanda Devi
AQ 0093 ISBN: 3-88848-093-0
Debiutowe nagranie z CHANNELLER, który połączył się z jej leczniczą 
mocą i mądrością. Słuchacz może wyczuć starożytną, boską kobiecą moc, 
którego ucieleśnieniem jest bogini ISIS. 
Czas trwania: 57:50 min.

EIMUN / Nhanda Devi & Gary Thomas
AQ 12088 SBN: 978-3-86722-088-0
EIMUN w języku Aborygenów oznacza „uzdrawiający”. Ta pełna mocy 
muzyka jest owocem znajomości NHANDY DEVI ze światowej sławy 
guru didgeridoo GARY THOMASEM. Płyta wspaniale przyjęta na trzech 
kontynentach (Australia, Europa, PN. Ameryka) o różnych ziemskich 
mocach i wibracjach odbijających się echem w niebiańskim głosie Nhandy 
i bezpośrednim, ziemskim didge. To jest żadki okaz muzyki: prawdziwe 
połączenie Yin i Yang, miłosnego romansu niebios i ziemii z olbrzymią 
mocą uzdrawiania. 
Czas trwania: 52:02 min.



GARY THOMAS
Gary jest szóstym pokoleniem Australijczyków, nauczanych przez starszyznę plemienną Aborygenów 
gry na didgeridoo.
Podczas swoich solowych koncertów Gary przelewa na publiczność swój entuzjazm. Inspiruje nie tylko 
swoją muzyką, lecz także charyzmą i przyjaznym usposobieniem. Gary bez wątpienia jest muzykiem, 
który zarówno w występach solowych jak również jako członek zespołu jest nadzwyczajny. Jako „Didge 
Man”, rozpropagował grę na Didgeridoo szerszej europejskiej publiczności , a także był gościem 
uznanych i największych Fes�wali Muzyki Świata w Falun (Szwecja), Sfinks (Belgia) oraz San Sebas�an 
(Hiszpania).
Swego instrumentu didgeridoo oprócz grania używa także w procesach leczenia. Silne wibracje mają 
harmonizujący wpływ na ducha i umysł zagubionych osób. Gary skutecznie pracował z głuchymi i 
niewidomymi dziećmi na Tahi�, w USA, także w Europie.
Odległe echa Australijskiego krajobrazu przywoływane przez dwóch wirtuozów didgeridoo, 
prezentujących prastare techniki gry unoszące. Osiągnięto nieporównywalny standard skupienia, 
konieczny, aby prawdziwie poczuć odgłos natury dzięki prastaremu instrumentowi didgeridoo.
Dwóch wirtuozów: rdzenny Aborygen ALAN DARGIN oraz Australijczyk szóstego pokolenia stworzyli 
Duetdidgeridoo, aby zaprezentować niezwykły charakter ich koncertów na żywo, które zaszczyciły 
swoją obecnością sceny najlepszych fes�walów muzyki świata, a także inne sale koncertowe świata. 
Didgeriduo praktycznie nie korzystna z żadnych dodatkowych instrumentów oprócz pałeczek 
perkusyjnych wzmacniając i przenosząc brzmienie i energię didgeridoo, bliżej oka umysłu gdzie każdy 
słuchacz może przenieść poczuć Australię, a poprzez słuchanie zobaczyć elementy kulturowe ożywionej 
muzyki.

DIDGERIDOO -  
Ancient Sounds of future
AQ 0010 ISBN: 3-88848-010-8
Bestseller kolekcji Aquarius, klasyk swojego 
gatunku. Australijczyk szóstego pokolenia 
Gary Thomas został nauczony gry na 
didgeridoo przez plemiennych Aborygenów, 
którzy podzielili się z nim olbrzymią wiedzą 
o tych świętych dźwięków, a także ich ziemi 
i kulturze.
Czas całkowity:59:46 min.

DIDGERIDUO -  
Gary Thomas & Alan Dargin
AQ 0016 ISBN: 3-88848-016-7
Biało-czarny duet wirtuozów didgeridoo 
DOWN_UNDER połączony w nowej 
współpracy, która BLOWS YOUR MIND 
AWAY zostawi cię bez tchu.. Bez modyfikacji 
studyjnych – nagrany na żywo i pełen 
życia album. Rytmy funky wykonywane 
przez osobowości przepełnione radością i 
pozytywnym duchem 
Czas całkowity:62:18 min.

GAIA’S DREAM (feat. Hossam Ramzy)
AQ 0015 ISBN: 3-88848-015-9
Muzyczny dialog pomiędzy Garym, a perkusistą 
HOSSAMEM RAMZYM żywa, poruszające 
wyznanie miłości do Matki Ziemi. Drzwi stoją 
otworem – krok dalej i znajdziesz się w krainie 
snów. Gary deklamuje, śpiewa i gra razem z 
HOSSAMEM RAMZYM, światowej sławy djembe 
WIZZ pochodzący z Egiptu.
Czas całkowity:51:15 min.



IS THIS HOME / Morgan Doctor
AQ 12086 SBN: 3-88848-286-0
Debiutancki album Doctora, „Is this home” częściowo wypłynął 
z doświadczeń perkusyjnych warsztatów tańca i ruchu Gabrielle 
Roth: wiele utworów jest zapisem improwizacji wykonywanych na 
żywo jako akompaniament tego typu warsztatów, dźwięki utkane 
z elementów perkusyjnych, pętlowych sampli, nagrań polowych, 
a także różnych tradycyjnych utworów. W procesie tworzeni płyty 
połączyła powyższe elementy z zadumą nad podróżowaniem i 
poszukiwaniem swego miejsca jako sposób szukania odpowiedzi na 
pytanie co sprawia nasze otoczenie psychiczne i fizyczne , staje się 
domem dla każdego z nas ze czujemy się jak w domu. Czas trwania: 
74:50 min.

THE KALI-MEDITATION by Gawain, Rhea Powers & Friends (Fischer, Höhn, 
d‘Albert)
AQ 0070 ISBN: 3-88848-070-1
Nadzwyczajna i pełna dynamizmu medytacja skłądająca się z czterech 
części, dedykowana Indyjskiej boginii KALI, Bogini posiadającą siłę 
destrukcji i transformacji. Kali niszczy przestarzałe struktury aby stworzyć 
miejsce na „NOWE”
Czas trwania: 46:33 min.

MOVE YOUR CHAKRA / Vladiswar Nadishana
AQ 0087 ISBN: 3-88848-087-6
VLADISWAR NADISHANA skomponował swoją muzykę bazując na 
starożytnych dźwiękach i melodii przy współpracy z Syberyjskim 
Instytutem Mikrochirurgii Brzmień i Dźwięków. Muzyka wpływająca 
na rebalancing energetycznych centrów (Czakry) ludzkiego ciała, 
połączone ze znaczącym wzrostem witalności i szczęścia. Ponadto 
VLADISWAR NADISHANA używa ręcznie robionych instrumentów 
wytwarzanych i używanych zgodnie z tradycjami syberyjskiego 
szamanizmu, aby osiągnąć najwyższy poziom efektywności.
Czas trwania: 76:39 min.

THE SPIRIT OF WESAK A Celebra�on of Prayer & Devo�on / V.A.
AQ 0081 ISBN: 3-88848-081-7
Wszystkie utwory wykonywane przez wysoce natchnionych muzyków, 
uczestniczących w corocznym fes�walu WESAK-FESTIVAL-GERMANY(www.
wesak.de). Delikatnie płynąca muzyka, porywająca nas w podróż do naszego 
wnętrza. Jesteśmy wdzięczni wszystkim muzykom, współtworzącym 
przestrzeń dla modlitwy, oddania, medytacji. 72 minuty nieprzerwanej muzyki 
z Chris�an Bollmann, Prem Joshua, Deva Premal, Sayama, Dechen Shak-
Dagsay, Robert Coxon, Erik Berglund, W.M. Zapp, Kurt van Sickle, Lichtklang, 
Peter Bouche, Pra�bha and Kailash Kokopelli. Czas trwania: 71:53 min.



SONS OF SOMERLED / Steve McDonald
AQ 7018 ISBN: 3-88848-838-9
Album z muzyką celtycką o zabarwieniu 
epickim. 68 minut dramatycznej muzyki 
teatralnej. Przejmujące liryki i melodie kieruja 
naszą uwage na problem cywilizacji zarówno 
złożony jak i prosty. Tradycyjne doświadczenie 
muzyczne, sięgające poprzednich stuleci 
w kontekście współczesności. Recenzenci 
nazywają je...”Technicznie idealnym...  
muzycznym odpowiednikiem Braveheart...”
Czas trwania 68:38 min.

SPEAKING THE MAMMA TONGUE / John McDowell
AQ 12083 ISBN: 3-88848-283-6
Czysta poezja duszy, dostarczona przez MAMMA TONGUE, wyrażenie 
globalnej jedności, które powraca do czasów, kiedy komunikacja w  
cztery oczy przewyższała każde pojedyńcze słowo. Utwory zawierają 
dusze starożytnych kultur z Afryki, Północnej Ameryki, Tybetu 
i Środkowego Wschodu jak również samego serca Zachodu w 
podnoszącym na duchu połączeniu instrumentów etnicznych. 
zróżnicowanych rytmów, kolorowych melodii i antycznych języków.
Czas trwania 50:44 min.

SEVEN WISHES / Vision Earth & Gary Thomas
AQ 0011 ISBN: 3-88848-011-6
Entuzjastyczne muzyczne wystapienie z wystawy “7 życzeń 
na nowe tysiąclecie”. Niemiecka, awangardowa grupa numer 
1z występującą gościnnie gwiazdą Gary THOMAS. Saksofon, 
aerofon i perkusja ubrana w nowatorskie,twórcze przesłanie 
na nowe tysiąclecie.
Czas trwania: 49:11 min.
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